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Abstract:  

I studien undersöks hur myndighetspersoner upplever att samverkan fungerar, samt vad det 

finns för likheter samt skillnader på samverkan i Uppsala respektive Östersunds kommun. 

Dessa aktörer är betydelsefulla i arbetet med våldsutsatta kvinnor, därför är det en viktig 

förutsättning att ta tillvara varandras kompetenser för en god samverkan. Ämnet våld i nära 

relationer är fortfarande nytt för socialtjänsten, vilket gör att det finns bristande kunskap i 

arbetet för våldsutsatta kvinnor. Detta är en kvalitativ studie som är grundad på 

semistrukturerade intervjuer, respondenterna till undersökningen arbetar på socialtjänsten och 

kvinnofridsverksamheter. Resultatet i studien kan sammanfattas med att samverkan mellan 

verksamheterna och organisationerna är nödvändiga och att samarbetet leder till bättre 

insatser samt förutsättningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Resultatet visar att samverkan 

inte fungerar optimalt då ansvarsfördelningen kan bli otydlig ibland samt att det behövs vissa 

förutsättningar som gemensamma mål, samsyn och resurser för en god samverkan.  
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Förord: 
 

Vi vill främst tacka de medverkande intervjupersonerna, då undersökningen inte hade varit 

möjlig utan er medverkan. Vidare vill vi ämna ett stort tack till vår handledare Daniel Ranta 

för sitt tålamod samt den konstruktiva kritiken han gett medan han väglett oss. Sist men inte 

minst vill vi tacka varandra för vårt tålamod, de stöd vi gett varandra samt de intressanta 

diskussionerna vi haft under tiden vi arbetat med undersökningen. 
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1. Inledning 

1.1            Bakgrund 

Våld mot kvinnor har uppmärksammats mer de senaste årtiondena och är ett 

folkhälsoproblem som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Våld i nära relationer kan ta sig 

uttryck i form av fysisk/psykiskt våld. FN:s definition av våld mot kvinnor lyder:  

 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsbedrövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.  

 

 Ämnet våld mot kvinnor är fortfarande nytt för socialtjänsten, därför finns det bristande 

kunskap inom området och en del förbättringar är i behov för att kunna erbjuda bästa möjliga 

stöd för de våldsutsatta. De myndighetskontakter som finns idag för våldsutsatta kvinnor är av 

ett stort utbud, och dessa kvinnor kan vara aktuella hos flera olika myndigheter samtidigt. I 

vissa fall känner socialtjänsten inte till kvinnans utsatthet för våld, därför är välfungerande 

stödinsatser inom samverkan mellan de olika myndigheterna en viktig faktor (Mellberg, 

2004). 

 

 Den myndighet som har det främsta ansvaret för våldsutsatta kvinnor är socialnämnden 

(Mellberg, 2004). Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta har på senare tid förtydligats i 

lagstiftningen och visar sig främst i lagarna:  

 

2 kap. 2 § SoL; ”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det 

stöd och hjälp som de behöver”.  

 

3 kap. 1 § SoL; ”Till socialnämndens uppgifter hör till att svara för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

individer som behöver det”. 

 

Tidigare var det mer förekommande att ideella organisationer arbetade med hjälp och stöd för 

våldsutsatta kvinnor. När socialtjänsten började ta på sig ansvaret blev det därför en del 
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brister. Innan kvinnofridslagen kom mena kvinnovåldskommissionen att socialtjänsten 

behövde tydligare bestämmelser kring hjälpen för våldsutsatta kvinnor och mer kunskap och 

struktur kring ämnet för att dessa inte skulle bli en bortglömd grupp. Man menade att bristen 

på kunskapen inom socialtjänsten om våldsutsatta kvinnor var för tunn och medvetenheten 

borde öka kring fenomenet då socialtjänsten hade svårt att nå ut till dessa kvinnor. Genom 

bestämmelser om kvinnofrid tydliggjordes socialtjänstens ansvar för de som utsätts för våld. 

(SOU, 2006:65). 

 

Tidigare ansågs det inte behöva särskilda bestämmelser kring våld mot kvinnor då det ingick i 

brottsofferlagen generellt. Då socialtjänstlagen är en ramlag hade kommunerna egna 

bestämmelser kring vad de ansåg var bäst anpassat, och hur de ville arbeta med fenomenet. 

Dessa bestämmelser ändrades då kvinnovåldskommissionen upplyst socialtjänstens brister i 

sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, att det sedan bedömdes nödvändigt att förtydliga 

bestämmelser och lagar kring frågan. Trots dessa ändringar har det uppkommit att ansvaret 

fortfarande inte är komplett. Lagändringar är i diskussion i utredningen om 

kvinnofridsuppdragen, som vill få fram ändringar i lagar som istället för att socialtjänsten 

”bör” till att socialtjänsten ”skall”, detta för att man vill tydliggöra och skärpa kommunernas 

ansvar för våldsutsatta kvinnor (SOU, 2006:65). Förslag på 5 kap. 11 § SoL lyder; 

 

”Socialtjänsten skall verka för den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp. Socialtjänsten skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att ändra sin 

situation”. 

 

Jämställdhetspolitiska utredningen är till stöd för detta förslag. I grund och botten är man 

fortfarande kritisk till kommunernas arbete med våld mot kvinnor då man fortfarande 

hänvisar till ideella organisationer och överlåter ansvaret till dem. Därför kan man se brist på 

konkreta handlingar i frågan och att kommuner inte ser mäns våld mot kvinnor som ett 

allvarligt problem (SOU, 2006:65). 

 

I SOU (2006:65) har man gjort en utvärdering kring socialtjänstens samverkan angående 

mäns våld mot kvinnor. Man beskriver att arbetet kring mäns våld mot kvinnor har varit en 
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framgångsfaktor. När olika myndigheter samverkar inom området kan det ske på olika nivåer 

som exempelvis nationell, regional eller lokal nivå, det kan dessutom vara både intern nivå 

inom organisationen eller extern med andra organisationer och myndigheter. 

Ett bra samarbete bygger på att varje yrkesverksam person utvecklar hög kompetens och att 

de andra som ingår i samarbetet strävar efter att utforma sitt arbete på så vis att det underlättar 

för alla parter. När man samverkar med andra myndigheter bör man undvika att låta en 

våldsutsatt kvinna hänvisas runt i systemet utan att den ena myndigheten vet vad den andra 

gör (SOU, 2006:65). 

1.2 Problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kräver ett flertal insatser inom 

kommunen, sjukvården samt ideella organisationer. I denna studie har vi inriktat oss på att 

undersöka hur socialtjänsten samt kvinnofridsverksamheter samverkar och hur den uppfattas 

fungera av myndighetspersoner. Vi vill dessutom se vilka för och nackdelar som finns i en 

medelstor samt glesbebyggd stad i arbetet med den interprofessionella samverkan. Eftersom 

vi båda har ett stort intresse inom detta område ser vi att det av stor vikt att undersöka hur 

samverkan fungerar mellan myndigheter som är i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Det vi 

hoppas på i denna undersökning är att lyfta frågan kring samverkan för att få mer kunskap 

kring åtgärder samt betydelsen av kompetens och kunskap hos myndighetspersoner.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studier påvisar att samverkan mellan myndigheter är av stor betydelse i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor då gemensamma värderingar, mål och åsikter är av stor vikt för 

samverkan mellan myndigheter (Lockman, 2000). Syftet med vår studie är att ta reda på hur 

socialtjänsten och kvinnofrids- verksamheter hanterar problematiken med våldsutsatta 

kvinnor i nära relationer. Vi vill ta reda på hur samverkan ser ut för de berörda myndigheterna 

och vad de kan ge för förutsättningar respektive nackdelar beroende på var man bor 

geografiskt såsom en större eller mindre stadsmiljö, som Uppsala eller Östersund. Vidare vill 

vi ta reda på hur de arbetar för att uppfylla de kriterier och bestämmelser som finns till för att 

ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor.  

 

1. Hur kan man förstå de berörda myndigheternas samverkan och arbete med våldsutsatta 

kvinnor i en större respektive mindre kommun? 
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2. Hur ser förutsättningarna ut för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp i mindre respektive 

större kommuner? 

2. Metod 

2.1 Val av metod och dataanalys 

Studien berör våldsutsatta kvinnor på samhällsnivå, hur samverkan fungerar mellan 

myndigheter och hur arbetet för våldsutsatta kvinnor fungerar i praktiken. Denna 

undersökning är användbar för alla som arbetar inom socialt arbete, eftersom våldsutsatta 

kvinnor finns inom alla områden. 

 

Vi har beslutat att göra en studiedesign av kvalitativ forskningsansats för att vi vill gå in på 

djupet och få en helhetssyn samt möjligheter att undersöka olika faktorer. Enligt Bryman 

handlar den kvalitativa forskningen om att få en förståelse av den sociala verkligheten på 

grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar verkligheten (Bryman, 2010). Det är vanligt 

att en tematisk analys växlar mellan ett induktivt samt deduktivt tillvägagångssätt. Bestämda 

teman sammanställs med nya teman som skapas ur materialet. I resultatet diskuterar man 

sedan teorin som var utgångspunkten i studien (Langemar, 2008). I vår studie har vi valt att 

göra en tematisk analys genom att strukturera materialet genom kodning i olika rubriker och 

teman för att sedan göra en sammanfattning av det. För att koda materialet använde vi oss av 

fyra olika teman; genus och klasskillnader, geografiska perspektiv, samverkan, organisation 

integration och makt.  

 

Vårt syfte med vår studie är att undersöka hur myndighetspersoner upplever att samverkan 

fungerar.  Intervjuer är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning (Brinkkman& Kvale 

2009). Därför valde vi att intervjua åtta personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor inom 

socialtjänsten samt kvinnofrid. Semistrukturerade intervjuer rymmer flexibilitet att utforma 

intervjun efter den information man får samt ger möjlighet till en bredare helhetsbild, därför 

valde vi denna metod.  
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Fördelarna med den här metoden är att den ger bredare information och ger möjlighet att 

upptäcka nya aspekter och teman i olika sammanhang som kan innebära en lärandeprocess, 

för både intervjuaren och intervjupersonen (Brinkkman& Kvale 2009).  

2.2 Tillvägagångssätt 

När vi påbörjade vår studie läste vi främst in oss på samverkan genom att läsa olika teorier 

samt tidigare forskning kring ämnet. Under studiens gång har vi använt oss av data som 

samlats in och bearbetats vilket har ökat validiteten då proceduren förbättrats. Alla artiklar vi 

använt oss av i studien är hämtade från Proquest Social Sciences som är peer-reviewed som 

innebär att de är vetenskapligt granskade. Vi ville ta reda på hur myndighetspersoner arbetar 

med våldsutsatta kvinnor i samverkan med olika myndigheter. För att få höra respondenternas 

upplevelser kring samverkan skapade vi en intervjuguide och valde därefter att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer som innebär att ställa samma frågor till alla intervjupersoner 

men med öppna svarsalternativ. En semistrukturerad intervju ge kunskap om vad 

intervjupersonerna anser vara mest relevant och viktigast att diskutera (Bryman, 2010). Vi 

kontaktade de berörda myndigheterna som vi ville intervjua genom att ringa och fråga om de 

ville ställa upp. Därefter skickade vi vår intervjumall för att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig inför intervjuerna. Vid varje intervju informerade vi om vår studie, vilken 

tidsram intervjun låg på samt att personernas identitet inte skulle avslöjas på något sätt. I 

grund för intervjun hade vi vår intervjuguide som vi utgick från. 

 

Meningskoncentrering innebär att långa uttalanden formuleras till kortare meningar för att få 

tydligare svar på frågorna (Kvale, 1997). Vi transkriberade alla 8 intervjuer och skrev sedan 

om dem med meningskoncentrering. Därefter använde vi oss av material som vi ansågs vara 

relevanta för studien. För att sedan analysera materialet har vi använt oss av begreppet 

samverkan då den stämt överrens med intervjupersonernas uttalanden.      

2.3 Urval och avgränsningar 

Ett strategiskt urval innebär att författarna främst väljer ut ett antal variabler som är av 

teoretisk betydelse, därefter utgår man från att hitta de intervjupersoner man söker (Bryman, 

2010). Då vi avgränsat oss till tidigare yrkesmässiga kontakter valdes Östersund och Uppsala 

som respondenter för en mindre samt större svensk stad, de personer vi valt att intervjua är 

myndighetspersoner inom socialtjänsten samt personer som arbetar inom 
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kvinnofridsverksamheter. När vi kontaktade kvinnofridsverksamheterna Centrum mot våld 

samt Nexus via telefon, bad verksamhetspersonen i båda fallen att få återkomma angående 

vem på verksamheten som hade tid att ta emot oss. Därefter fick vi en bokad tid med två av de 

anställda på varje verksamhet. När författarna kontaktade socialtjänsten i Östersund 

kontaktade vi enhetschefen som sedan tillfrågade sin personal efter två socialsekreterare som 

var intresserade av att ställe upp. Vid kontakt med socialtjänsten Uppsala var det svårare att 

kontakta någon enhetschef. Därför ringde vi växeln som hänvisade oss till enheten för 

försörjningsstöd efter att vi förklarat vårt uppdrag. Där hittade vi först två socialsekreterare 

som var villiga att ställa upp. Efter att vi skickat ut intervjufrågorna i förväg, valde de däremot 

att hoppa av med grund av att de inte kände sig insatta i ämnet. De hänvisade oss istället 

vidare till boendestöd, där vi fick tag på två socialsekreterare som var villiga att ställa upp.  

Vår tanke med detta var att se hur dessa personer upplever att samverkan fungerar med 

varandra. I uppsatsen använde vi oss av sammanlagt åtta intervjupersoner, fyra i respektive 

stad.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Målet med forskning är att eftersträva hög reliabilitet och validitet för att studien ska bli säker 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Validitet innebär att man enbart undersökt det man 

varit ute efter och ingenting annat, reliabilitet betyder att det som undersökts är tillförlitligt 

(Thurén, 1991). Då man skriver data som samlats in i studien är det viktigt att ta hänsyn till 

dessa två begrepp för att öka pålitligheten till studien. I studien har vi använt oss av intervjuer, 

därefter har vi bearbetat materialet och fokuserat på vad myndighetspersoner har för 

uppfattning om hur samverkan fungerar. Intervjupersonerna har möjligtvis inte sagt sanningen 

om det faktiska förhållandet men ändå framfört deras egna uppfattningar kring samverkan, 

validiteten påvisas därför i studien då vi undersökt det vi haft i avsikt att undersöka.  

Reliabiliteten innebär att det man undersökt är tillförlitligt. I studien har vi tydligt påvisat de 

informanter, intervjuer och tillvägagångssätt vi använt, vilket stärker reliabiliteten. I 

undersökningen har författarna intervjuat personer som har stort erfarenhet inom 

undersökningsområdet, vilket ökar tillförlitligheten i studien. Det som dock kan påverka 

reliabiliteten negativt i studien är att författarna enbart använt sig av två intervjupersoner från 

varje myndighet och verksamhet, reliabiliteten och validiteten i undersökningen kan därför 

kritiseras. 
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2.5 Etiska aspekter 

I studien utgår vi från ett forskningsetiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt innebär att 

man tar hänsyn till fyra principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de personer man intervjuar om studiens syfte. Vidare innebär det även att 

deltagarna ska känna till att deras deltagande är frivilligt och att de kan hoppa av när de än 

önskar (Larsen, 2009).  

 

Vid kontakten av intervjupersonerna på Centrum mot våld, Nexus och Socialtjänsten i 

respektive städer informerades dem angående syftet med studien. De informerade även om att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt. Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, denna princip inom forskningsetiken heter samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som samlats in av de deltagande i 

undersökningen ska tillförsäkras att personuppgifter ska förvaras så obehöriga inte kan ta del 

av dem. De enda uppgifterna samlats in om deltagarna är intervjuerna, vilket kommer raderas 

när uppsatsen är färdigskriven. De uppgifter som samlats in från deltagarna får enbart 

användas för forskningsändamålet, denna princip kallas nyttjandekravet. 

2.6 Arbetsfördelning 

Tillsammans letade författarna upp böcker för en djupare förståelse kring socialtjänstens 

arbete för våldsutsatta kvinnor, myndigheters samarbete samt granskningar från bland annat 

länsstyrelsen. Var och en läste och sammanfattade vardera delar av litteraturen, därefter 

diskuterade vi gemensamt det vi funnit och valde ut vad vi var i behov av för undersökningen. 

Därefter sökte vi artiklar på samma vis, där vi översatte dem från engelska och sammanfattade 

det material vi funnit. Respondenterna kontaktades utifrån de verksamheter vi valt ut, där vi 

delvis använt oss av personliga kontakter. Därefter sammanställdes gemensamt en 

intervjuguide som användes under intervjuerna där båda författarna deltog. De svar som 

samlats in under intervjuerna bearbetades och tillsammans valde vi ut de delar vi ansåg vara 

relevanta för undersökningen, samt vilka delar av svaren som kunde kopplas till delar av 

litteratur och artiklar. Därefter har resterande delar som skrivandet av metod, forskning, 

teorier, resultat och analys skrivits gemensamt då vi ansåg att det var bästa sätt för oss att 

hålla en röd tråd genom arbetet i form av språk, behandling av arbetet och uppsättning.  
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2.7 Källkritik 

I studien har författarna använt sig av svensk litteratur som SOU samt andra rapporter och 

undersökningar från länsstyrelsen. Denna litteratur berörde socialtjänstens ansvar kring 

våldsutsatta kvinnor, hur deras arbete framgår i praktiken samt hur samverkan ser ut mellan 

de berörda myndigheterna. Detta användes för att få en förståelse för hur arbetet ser ut idag 

samt vad forskning och undersökningar kommit fram till. Dessa artiklar berörde ämnen som 

våld i nära relationer, samverkan mellan myndigheter, socialt arbete i stadsmiljö och 

landsbygd samt om förutsättningar och svårigheter för våldsutsatta kvinnor i sökandet efter 

hjälp. Författarna har främst använt sig av så nya undersökningar som möjligt, för att 

materialet ska vara så aktuellt och tillförlitligt som möjligt. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Våldsutsatthet på samhällsnivå 

Våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem som bryter mot dem mänskliga rättigheterna och 

kvinnor som utsätts för våld får långvariga psykiska och fysiska konsekvenser.  För att 

förhindra att kvinnor blir utsatta för våld behövs det olika åtgärder samt insatser. Kunskap gör 

det även möjligt för yrkesverksamma att förstå de olika formerna av våld och hur man ska 

bemöta en våldsutsatt person.  Det är många politiker som kämpar med hur man ska ta tag i 

problemet och hitta förebyggande strategier för våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor är ett 

globalt socialt problem där den politiska, sociala och ekonomiska makten innehas av män 

(Krantz & Garcia-Moreno, 2005). 

 

En studie av Cattaneo & DeLoveh påvisar att våldsutsatta kvinnor söker olika mycket hjälp 

beroende på deras socioekonomiska status. I undersökningen kom författarna fram till att den 

socioekonomiska statusen inte hade någon betydelse för användningen av telefonjourer. När 

de undersökte användningen av skyddsboende, visade det sig att kvinnor med bättre 

ekonomiska förutsättningar inte hade lika stort behov skyddsboende som kvinnor med mindre 

ekonomiska förutsättningar. Studien påvisade att kvinnor med lägre inkomst oftare använder 

skyddsboende på grund av ekonomiska skäl samt för att de inte vill vara en börda för familj 

och vänner, de kvinnor med högre inkomst har bättre förutsättningar att klara sig själva. 

Utbildning har dock ingen betydelse för användning av kvinnojour eller telefonjourer. 

Eftersom kvinnor med låg inkomst är mer benägna att söka skyddsboende bör man hitta andra 
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program och strategier för att bättre kunna nå ut till hela populationen (Cattaneo & DeLoveh, 

2008). 

 

I USA har VAWA (violence against women act) avancerad kunskap kring våld mot kvinnor 

men man vet fortfarande inte tillräckligt för att kunna förhindra våldet samt att man inte vet 

de bästa metoderna som är effektivast att använda när man arbetar med offer. Enligt VAWA 

behövs det mer forskning samt att ändra organisationskulturen, men även att öka allmänhetens 

medvetenhet om problemet.  Enligt flera rapporter till polisen visade det sig att i samband 

med att medvetenheten ökade om våld mot kvinnor, fungerade samverkan mellan 

myndigheter betydligt bättre.  I USA fokuserar man på samarbete mellan flera myndigheter 

som har liknande mål och syften när de arbetar med våldsutsatta kvinnor. Utmaningen i 

arbetet mot våldsutsatta kvinnor i samhällen är hur väl aktörerna samverkar genom 

värderingar, mål och åsikter. Det finns forskning på att det finns brister på effektiva 

samverkan och det är något man jobbar på att förbättra. Judi L och Sur Ah Hahn förklarar att 

socionomutbildningen behöver utbilda studenterna om våldsutsatta kvinnor för att öka 

medvetenheten kring våld, genom att öka medvetenheten om våld mot kvinnor öppnar det 

även möjligheten till att påverka det politiska arbetet mot våldsutsatta kvinnor. Socionomer 

behöver dessutom öva på strategier på lokal, statlig och nationell nivå för att utvecklas och 

förbättra hjälpen till våldsutsatta kvinnor. 

3.2 Samverkan 

Genom att studera hur andra länder arbetar kan man dessutom utveckla strategier för att 

förbättra arbetet för våldsutsatta kvinnor i sitt eget land. Ett framgångsrikt arbete att förhindra 

våld mot kvinnor är att främja samarbetet mellan olika icke statliga organisationer som 

erbjuder olika stöd för offren. Vid samarbeten med andra organisationer behöver 

socialarbetare se både de positiva och negativa konsekvenserna som kan uppstå i dessa 

samarbeten. Flera utfallsstudier visar att man behöver bestämma vilken samverkan som 

fungerar bästa för kvinnor. Det krävs även mer forskning för att bättre kunna förstå 

förekomsten av våld men även för att fastställa praxis för att skydda kvinnor för övergrepp 

(Brownie, 1993). 

 

Socialarbetare har ett ansvar att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att förbättra förhållanden, 

minska förtryck och öka social rättvisa genom effektiva insatser. För att vidta dessa åtgärder 
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behöver man arbete med individ och system opinionsbildning samt tvärvetenskapligt 

samarbete för att förhindra våld mot kvinnor. Danis och Lockhart beskriver att man behöver 

öka respektfulla dialoger med gräsrots arbetare för att kunna samarbeta effektivt med lokala 

ledare (Lockhart, 2005).  

3.3 Fem nivåer av samverkan 

Trots att god samverkan mellan myndigheter är en viktig faktor för klienter tycks de ofta 

”falla mellan stolarna” då de bollas mellan olika myndigheter. Detta beror på att samtliga 

myndigheter oftast styrs av olika lagar, ekonomiska faktorer, kunskapssyn eller politisk 

ledning. En annan faktor som försvårar samverkansmöjligheter för myndigheter är 

sekretesslagar som ger begränsningar för myndigheter att samverka om gemensamma fall 

(Flygare & Johansson, 2009).  

 

Dessa problem kan tematiskt redovisas genom följande fem nivåer: 

Diskursiv nivå: Hänvisar till kunskap och bedömning av en klients problematik. 

Juridisk nivå: Lagstiftning och tolkning av lagarna. 

Organisatorisk nivå: Samverkan, resurser och ansvar. 

Interpersonell nivå: Relationen mellan klient och myndighetspersoner. 

Individuell nivå: Klienten som individ och dennes motivation och historia. 

 

Diskursiv nivå 

Det främsta problemet under den diskursiva nivån är att olika professioner gör bedömningar 

på olika vis. Ett annat problem är även att myndighetspersoner gör skilda bedömningar vid 

samma tidpunkt. Klienters problematik kan bedömas olika beroende på tid då klientens 

problem kan förvärras under processen. Särskilt svårt tycks det vara att göra bedömningar av 

klienter med samsjuklighet. Mycket av den problematik man stöter på hänger ofta samman 

med myndighetspersoners kunskapsbas samt svårigheter med att ställa en korrekt diagnos. 

Med detta menar man att meningsskiljaktigheter och olikartade bedömningar av klienter 

försvårar samverkansarbetet mellan myndigheter då det inte alltid finns en gemensam 

definition av problemet i fråga. Detta fenomen går emot de grundläggande förutsättningarna 

för en god samverkan som tyder på en gemensam utgångspunkt och referensramar bland de 

olika myndigheterna. Vidare innebär det att kollisioner mellan skilda kunskapsmönster är den 

främsta orsaken till samverkansproblematik (Flygare & Johansson, 2009). 
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Juridisk nivå 

Behandling och vård för klienter styrs av olika regelverk, ofta i form av olika ramlagar som 

exempelvis SoL. De olika regelverken tyder delvis på vilken myndighet eller verksamhet som 

tilldelas det administrativa samt ekonomiska ansvaret för en klient. Det främsta samt mest 

förekommande problem inom den juridiska nivån är risken för att lagstiftningar kan hämma 

en behandling eller insats för en klient trots att det skulle vara av behov. Frivilligheten kan 

även hämma hjälp för klienten då det ger klienten möjlighet att avstå från hjälp. Ett annat 

problem kan vara tolkning av lagarna, i form av vilket regelverk eller lag som är mest lämplig 

för fallet, vilket är ett problem delvis kopplats till det ekonomiska ansvaret. Formella fel är 

även ett vanligt förekommande vilket kan leda till ogiltighet i olika ärenden (Flygare & 

Johansson, 2009).   

 

Organisatorisk nivå 

På organisatorisk nivå pratar man om problem gällande ansvar, resurser, uppföljning och 

samordning. Resursbrister kan delas upp i två former, då talar man om platsbrister samt 

resursbrister. Platsbrister framgår som ett problem då en verksamhet eller myndighet inte har 

plats att ta emot klienten då denne sökt hjälp, på grund av platsbrist. Resursbrist kan synas 

som ett problem då en verksamhet inte har tillräcklig personalomsättning eller den kompetens 

som behövs för att ta emot klienten. Det kan även röra sig om säkerhetsmässiga eller 

organisatoriska resurser som ligger i brist för en verksamhet. Resursbrister på en verksamhet 

kan innebära att detta problem då lämpas över på en annan verksamhet, vilket kan leda till 

sämre samverkansklimat mellan verksamheterna (Flygare & johansson, 2009). 

 

Oklar ansvarsfördelning kan leda till att olika insatser inte kommer i verk. Detta händer främst 

inom socialtjänsten och psykiatrin. Problemet hänger delvis samman med problematiken på 

diskursiv nivå, i form av synen samt kunskapen om klientens problematik, men även med 

resursbrister samt ekonomiskt revirtänkande. Här uppstår ofta problem om att klienten bollas 

mellan olika verksamheter. Vidare kan detta leda till att ingen verksamhet vill ta ansvar för 

klientens problematik, då olika myndigheter eller verksamheter bedömer olika. Klienten 

riskerar då att bedömas ha problematik som den egna myndigheten eller verksamheten 

ansvarar för.  Dessa faktorer kan även ha sina rötter i ett ekonomiskt revir tänkande, där 

verksamheter vill hålla nere sina egna kostnader och skjuter över problematiken till en annan 
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verksamhet. Bristande kommunikation och samordning är även ett problem som löper under 

organisatorisk nivå, där klienter kan vara aktiva i olika verksamheter utan att dessa har någon 

insyn i varandras insatser (Flygare & Johansson, 2009).  

 

Interpersonell nivå 

Interpersonella eller relationella faktorer som påverkar klientens möjlighet att få vård kan 

urskiljas i två relationskategorier som är klientrelaterade avvisande relationer samt 

verksamhetsrelaterade avvisande relationer. 

Klientrelaterade avvisande relationer är vanligt förekommande och kan handla om att klienten 

är avvisande och omotiverad till att börja med behandlingsinsatser eller att hålla sina 

kontakter med olika verksamheter. Detta kan leda till att klienten får rykten bakom sig som 

påverkar kontakten med myndighetspersoner. Verksamhetsrelaterade avvisande relationer 

handlar ofta om klientens beteende men inkluderar även personalens sätt om att bemöta 

klienterna på samma vis (Flygare & Johansson, 2009). 

 

Individuell nivå 

De individuella faktorerna har till viss del nämnts i de problem som beskrivits ovan och 

handlar om två kategorier som är avsaknad eller brist på behandlingsmotivation och brist på 

insikt. Vid avsaknad eller brist på behandlingsmotivation hos en klient handlar det ofta om att 

klienten avbryter sina mål för insatser och behandling. Grunden till detta kan ligga i dåliga 

erfarenheter eller att klienten inte anser att behandlingen har någon effekt. När klienter saknar 

motivation till behandling beror det ofta på att de inte är medvetna om sina problem (Flygare 

& Johansson, 2009) 

3.4 Geografiska påverkningar 

Kvinnofridspropositionen antogs 1998 och regeringen gav ett gemensamt uppdrag till de 

myndigheter som ansvarar att förebygga våld mot kvinnor. Myndigheterna fick i uppdrag att 

förebygga våld och samverka i frågorna kring kvinnofrid. I Sveriges alla kommuner finns det 

olika lösningar kring samverkan och organisering av arbetet med våld mot kvinnor. I varje 

kommun varierar arbetet och resurserna kring våldsutsatta kvinnor (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2006). 
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En förutsättning som påverkar arbetet och organiseringen mot våldsutsatta kvinnor är 

kommunens storlek samt delaktighet i samverkansarbetet. En viktig och stor del av arbetet 

mot våldsutsatta kvinnor är kvinnojourer som har det sociala ansvaret enligt socialtjänstlagen, 

samarbetet är dock inte alltid perfekt. I en del kommuner behandlas kunskapen kring 

våldsutsatta kvinnor som en specialkompetens som inte ingår i socialsekreterarens arbete. 

Små kommuner har ofta ett brett arbete inom social problematik och därför är få 

socialsekreterare specialiserad på våldsutsatta kvinnor. Anledningen till att socialarbetare i 

mindre städer inte har någon specialkompetens är för att de måste arbeta inom alla områden 

som berör social problematik. Vidare kan detta påverka socialsekreteraren genom osäkerhet i 

ärenden som rör våldsutsatta kvinnor. Detta ses som ett problem eftersom alla socialarbetare 

bör ha kompetensen kring våld mot kvinnor då det ingår i yrkesprofessionen (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2006). 

 

I mindre kommuner sägs det vara mer kontroll på invånarna och att den sociala kontrollen gör 

det enklare att ingripa vid sociala problem. Den sociala kontrollen kan göra det svårt att vara 

anonym i kontakten med socialtjänsten, vilket kan leda till att människor tvekar mer innan de 

söker hjälp.  Ibland kan den geografiska belägenheten även påverka kvinnor att söka hjälp på 

grund av avstånd, vilket utgör ett hinder. (Länsstyrelsen Östergötland, 2006). 

 

Det finns få studier om förekomsten av våld mot kvinnor på landsbygden eller mindre städer. 

Den litteratur som är tillgänglig visar att det är ett mer utbrett och vanligare problem på 

landsbygden än vad det är i storstäder (Peek-Asa, C., Wallis, A., Harland, K., Beyer, K., 

Dickey, P., & Saftlas, A. 2011). Kvinnor som utsätts för våld på landsbygden är inte 

annorlunda från den som finns i städerna, alla kvinnor upplever samma typer av våld (Ulbrich 

& Stockdale, 2002). 

 

Kvinnor som bor på landsbygden har mindre tillgång till hjälp och stöd. Geografiska avstånd 

gör det svårt att komma åt resurser och leder även till isolering. Isolering bidrar till 

svårigheter för yrkesverksamma att ingripa. Det är dessutom svårt för omgivningen att 

bevittna våld på grund av att det bor färre människor på landsbygden med större avstånd 

mellan grannar. Många kvinnor på landsbygden eller mindre städer har ofta inte tillgång till 

bil eftersom att deras partner hindrar dem. De långa avstånden försvårar möjligheterna för 
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kvinnor att söka hjälp. För att nå ut och hjälpa våldsutsatta kvinnor som bor på landsbygden 

eller mindre städer behöver fokus ligga på tillgängligheten till förebyggande tjänster samt 

utökade resurser (Peek-Asa., et.al., 2011). 

4.0 Teoretiska perspektiv 
 

Under teoriavsnittet tar författarna upp organisationsteorier med inriktning på integration 

mellan verksamheter och myndigheter samt makt. Vi kommer även ta upp ett kort avsnitt om 

genus i sociala sammanhang för att ge en tydligare bild av problemområden som kan ligga 

bakom kvinnans underordnade ställning i samhället. Den sista avsnitt som tas upp kommer 

enbart att behandla samverkan. 

4.1 Organisationsteori, integration och makt 

Integration som begrepp inom organisationsteori syftar på hur aktörer med gemensamma 

målsättningar, vare sig om de överrensstämmer eller skiljer sig åt, agerar för att nå ett 

gemensamt mål. Med andra ord agerar aktörerna med ett gemensamt syfte ( Eliasson, 2010). 

Ett organisatoriskt fält beskrivs som ett avgränsat område där fler myndigheter eller 

organisationer arbetar med liknande verksamhet eller med gemensam målsättning (Grape, 

2006). 

 

Det finns två typer av integration, vertikal och horisontell. Inom vertikal integration syftar 

man på olika nivåer av över och underordnade aktörer samt makt och ansvar. En vanlig form 

av samverkan sker via order där den vanligaste formen är hierarki. Horisontell integration 

används ofta för att undersöka kommunikation och hur denna kan förbättras. Ett vanligt 

förekommande hinder inom horisontell integration är organisationers skilda uppdrag, 

ekonomiska och professionella förutsättningar samt lagstiftningar (Eliasson, 2010). Låg grad 

av integration innebär ofta skilda målsättningar, ekonomiska intressen, olika 

kunskapstraditioner, skilda etiska regler, organisations kulturer som skiljer sig åt, oklar 

ansvarsfördelning eller dålig samordning (Grape, 2006). 

 

Max Weber är den sociolog som utvecklade en av de första systematiska tolkningarna om 

organisationer och dess uppkomst. Han menade att utvecklingen av organisationer är starkt 
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beroende av kontroll över information samt att organisationer behöver skriva regler och 

strukturer för att fungera i praktiken (Giddens, 2003). 

Organisationsteorier har även politiska influenser, vilket tydliggörs inom byråkratiskt styre. 

Byråkratiskt styre utövas genomskriftliga strukturer, vilket i grunden innebär att det är en 

rättslig makt där lagen styr. Inom sådant arbete eller konflikter inom dessa tittar man då på 

hur man kan utforma ett arbete som förväntas utifrån de lagar och regler som finns (Morgan, 

1999).  

4.2 Förståelse för kön och genus 

Kvinnor har i samhället alltid ansätts vara könet som är underordnat det andra könet, män. 

Inom genussystemet belyser man de olika könens sociala ordning. Mannen ses som något 

starkt, självständigt, förnuftigt med egenskaper som målmedvetenhet och annat positivt. Det 

kvinnliga könet ses som omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade. Redan med 

dessa egenskaper kan man kategoriseras till olika sysselsättningar. Det manliga könet beskrivs 

och förväntas vara någon med makt och beslutsfattande egenskaper som även ofta är 

egenskaper som efterfrågas bland chefer. Vilket sätter mannen i en högre rang i samhället än 

kvinnan. Då kvinnan kategoriserades med egenskaper som omvårdande, mjuka och 

känslosamma, vilket ofta är egenskaper som efterfrågas i yrken inom bland annat vården eller 

hushållsnära tjänster. Detta faktum kategoriserar kvinnan i lägre status yrken. Dessa faktorer 

tydliggör även maktordningen i genussystemet, både i vardagsliv och samhällsliv. 

4.3 Genus i bemötande och sociala sammanhang 

Inom socialpsykologin har forskning visat konkreta exempel på skillnader för hur män och 

kvinnor bemöts inom sociala sammanhang. Denna forskning beskriver att en kvinnlig chef 

skulle ses ha sämre förmåga för ledarskap än en manlig chef (Magnusson, 2003). Man kan 

även se större skillnad mellan könen när man talar om ungdomar med någon typ av social 

problematik. Studier har visat att en ungdoms sociala identitet och könsidentitet har ett starkt 

samband. Vad man mer kan se är att unga tjejer ofta är självkritiska och ser problemen hos sig 

själva, medan unga killar menar att problemet ligger i omgivningen och inte hos dem själva 

(Kronlid, 2003). 

4.4 Samverkan 

Enligt nationalencyklopedin är begreppet samverkan ett ”gemensamt handlande för visst 

syfte” (NE). Inom lagbestämmelser samt propositioner används samverkan ofta som ett 
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sammansatt begrepp inom olika samarbetsformer. Boklund beskriver att begreppet samverkan 

är en yrkesgrupp som uppehåller sitt ansvarsområde och sin kompetens (SOU, 2006:65).   

 

Några faktorer som är betydande för en god samverkan är bland annat lagar. En lagstadgad 

skyldighet att samverka kan vara en viktig förutsättning. Inom socialtjänstens område finns 

det bestämmelser om samverkan i 3 kap, 4 § SoL som lyder: 

 

4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 

erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka 

med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

 

Man behöver ett tydligt uttalande mål för samverkan, samverkansområden och olika 

målgrupper. Det är en förutsättning att ha tydliga roller mellan samverkansparterna samt 

tydliga gränser mellan kompetensområdena för att samverkan ska bli möjlig.  En förutsättning 

för god samverkan är att de samverkande aktörerna får information om varför man ska 

samarbeta samt se konkreta resultat av sitt arbete genom samverkan. En annan viktig faktor är 

tydliga rutiner. Handlingsplaner kan exempelvis vara ett stöd för att skapa rutiner internt för 

arbetet inom socialtjänsten samt extern samverkan med andra myndigheter och 

kvinnofridsverksamheter.  För att samverkan ska fungera är det en förutsättning att den är 

förankrad i den politiska ledningen inom kommunen. Finns det beslut på ledningsnivå om en 

handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, känner myndigheter ett större ansvar (Grände, 

Lundberg & Eriksson, 2010) 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som kräver insatser på många 

olika nivåer i samspelet. SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver två olika typer av 

insatser av kvinnofridsarbete som är primärprevention samt sekundärprevention. 

Primärprevention vänder sig till befolkningen för att våld inte ska uppstå och handlar om att 

stoppa våldet och minska antalet nya fall av våld mot kvinnor. En förutsättning för att stoppa 

våldet är att uppnå jämställdhet genom att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. 

Sekundärprevention vänder sig till vissa grupper med samma behov eller problem för att 

förhindra våld och ytterligare utsatthet. Sekundärprevention innebär skydds- och stödåtgärder 

samt att höja kunskapen hos personal för att de våldsutsatta ska få de åtgärder som krävs. Det 
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handlar även om höja kunskapsnivån hos allmänheten för att kunna agera när någon i ens 

närhet utsätts för våld (Grände, Lundberg & Eriksson, 2010) 

Grände, Lundberg & Eriksson framför en del viktiga faktorer för arbetet mot våldsutsatta 

kvinnor som behöver förbättras. En lagändring skulle exempelvis tydliggöra kommunernas 

ansvar för våldsutsatta kvinnor att hämta stöd i ett allmänt råd. För att kunna stödja och hjälpa 

våldsutsatta kvinnor krävs det att planera och beräkna vilka resurser som krävs, vilket görs 

genom att insatserna blir en del av den officiella socialtjänststatistiken (Grände, Lundberg & 

Eriksson, 2010). 

 

Bedömningsinstrument har de senaste åren börjat användas inom socialt arbete och utgör 

viktiga beslutsunderlag för vilka insatser klienter behöver. Handläggare som möter 

våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten bör kunna bedöma på ett korrekt sätt om vilka 

insatser som krävs. Detta bör gälla oberoende av vilken handläggare och kommun som utför 

ärendet. Vidare bör man erbjuda insatser som är vetenskapligt beprövade. Kunskapsbaserade 

riktlinjer är ett bra stöd för socialtjänsten. Ibland kan en del områden behöva samordnas 

genom kunskap och kompetensutveckling genom tillsyn för att vidare förbättra och stödja 

kommunernas arbeten med våldsutsatta kvinnor (SOU, 2006:65). 

5. Resultat 

5.1 Verksamhetsbeskrivning Uppsala/Östersund 

Socialtjänsten i Östersund arbetar på så vis att de startat upp ett projekt i uppdrag att arbeta 

främjande med våldsutsatta kvinnor i Jämtlands län. Syftet med detta var att skapa en 

specialistgrupp för att nå ut och verka som stöd mot de våldsutsatta kvinnorna.  

Centrum mot våld startades som verksamhet januari 2011 och välkomnar alla våldsutsatta 

människor i Jämtlands län och ligger beläget i centrala Östersund. På centrum mot våld 

arbetar de med hjälp och stöd för våldsutsatta kvinnor i både Östersund, samt resterande 

kommuner runt om i Jämtlands län, som av olika anledningar inte kan söka hjälp i sin 

hemkommun. 

Socialtjänsten i Uppsala kommun är mer indelad i olika enheter än vad socialtjänsten är i 

mindre kommuner som exempelvis Östersund. Socialtjänsten i Uppsala har både enheter som 

ekonomiskt bistånd, barn och familj med mera. Vidare har även dessa enheter som 
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ekonomiskt bistånd, uppdelade enheter som exempel bostadssamordningen. Våra 

intervjupersoner kommer från bostadssamordningen, och de arbetar inte med någon råd- eller 

stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Istället arbetar de med bostadssociala frågor och 

ekonomiskt bistånd. Istället hänvisas detta ansvar vidare till verksamheter som exempelvis 

Nexus. Det finns två socialarbetare på enheten för bostadssamordningen i Uppsala kommun 

som är specialiserade på våldsutsatta kvinnor, dessa två personer är de som verksamheter som 

Nexus vänder sig till, resterande handläggare på socialtjänsten har alltså ingen specialiserad 

kompetens för våldsutsatta kvinnor.  

Nexus är en stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor i Uppsala som har tillgång till ett nätverk 

av ideella verksamheter vid behov av olika insatser för att underlätta kontakterna och för att 

kunna ge stöd för den som utsatts för hot och våld. Nexus har funnits sedan februari 2012 och 

varit en ideell verksamhet sedan dess. I dagsläget är verksamheter däremot i process till att bli 

en myndighet. Organisationen ligger centralt i Uppsala dit personer kan vända sig för 

stödsamtal, vägledning, praktisk hjälp samt hjälp för att hålla kontakten med myndigheter.  

5.2.1. Samverkan Östersund 

Eftersom verksamheten Centrum mot våld är ett projekt som startats på uppdrag av 

socialtjänsten, har de en nära och tät samverkan. Centrum mot våld och socialtjänsten i 

Östersund har en tät samverkan med samtliga berörda myndigheter i resterande kommuner i 

Jämtlands län. Detta framgår tydligt enligt intervjupersonen på socialtjänsten i Östersund som 

säger; 

”Vi har regelbundna samverkansmöten med andra myndigheter i både Östersund och 

resterande kommuner i länet, vilket jag tycker fungerar mycket bra. Det ger oss alla ett bra 

kontaktnät och vi har en bra uppfattning och medvetenhet om vad berörda myndigheter gör.” 

Med detta sagt menar man att Östersund har tagit på sig det främsta ansvaret att arbeta 

medlande för både myndigheter och utsatta personer i resterande länet. Detta på grund av 

medvetenheten om de långa avstånden till socialkontor eller svårigheterna med anonymitet i 

mindre byar. 

På grund av den täta verksamheten syns det tydligt att andra myndigheter som polisen och 

sjukhus har bra insikt av våldsutsatthet, då de hänvisar många utsatta till socialtjänsten eller 

Centrum mot våld. De flesta socialarbetarna på socialtjänsten i Östersund har goda 
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översiktskunskaper kring våldsutsatta kvinnor, men färre har mer omfattande 

specialkompetens i frågan. Intervjupersonerna här antyder att den goda samverkan beror på 

man är mån om att främjandearbetet ska ha en god funktion. En annan faktor är att det i 

mindre städer är mer påtagligt då verksamheter inte är så uppdelade, i större städer finns det 

fler kontor med olika enheter. Därför tros samverkan fungera mer positivt i mindre städer. 

De som arbetar på Centrum mot våld är mestadels socionomer, och även dem tyder på att de 

har god kontakt med socialtjänsten i Östersund. God kontakt med socialtjänsten är viktigt, för 

att på bästa sätt kunna hjälpa de våldsutsatta. På Centrum mot våld förs inget 

dokumentationsansvar och verksamheten har ingen som helst myndighetsutövning. Istället 

fungerar verksamheten som en länk mellan socialtjänsten och de våldsutsatta kvinnorna. 

Därför kan man även beskriva personalen på verksamheten som en god man, som vet vilka 

rättigheter de utsatta har och vilken hjälp de kan söka. 

När vi fråga hur det kan fungera med akuta skyddsboenden för våldsutsatta kvinnor i en 

mindre stad som Östersund svarade intervjupersonen från centrum mot våld; 

“Det kan ju bli lite svårt att få en bostad ibland, men jag tycker att vi har väldigt god kontakt 

med resterande län, man hjälps ju åt för att skydda de här kvinnorna och ibland får man 

tyvärr flytta långt, ja det händer” 

Problematiken med skyddsboenden förekommer däremot över hela landet, och centrum mot 

våld menar att god kontakt och samverkan är en viktig faktor för att det ska fungera. Då 

verksamheten ofta har informationsmöten med andra berörda myndigheter som polis, 

socialtjänst eller sjukvården, menar de på Centrum mot våld att läkare och andra 

yrkesverksamma personer inom dessa myndigheter lätt kan känna igen tecken på våld i nära 

relationer. Intervjupersonerna från centrum mot våld menar att det är viktigt att interagera 

med andra myndigheter, för att dessa yrkesverksamma skall veta var man kan hänvisa någon 

man misstänker blivit våldsutsatt. 

De som söker hjälp på centrum mot våld får oftast inte fler än åtta återbesök. Därefter 

försöker de ofta råda de våldsutsatta till annat stöd och hjälp, i form av socialtjänsten, 

psykiatrin, kuratorer eller annat. Vilket kan vara en av anledningarna till att verksamheter har 

så god samverkan med de flesta andra berörande verksamheter, då målet är att slussa vidare 

de utsatta kvinnorna. Det förekommer även att personalen på verksamheter endast fungerar 
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som ett stöd under rättstvister, kontakter med socialtjänsten eller bara som råd för vad man 

har rätt till som våldsutsatt. 

5.2.2. Samverkan Uppsala 

Socialtjänsten i Uppsala arbetar med att nå ut till verksamheter i det berörda ämnet om 

information angående tillvägagångssättet att söka ekonomiskt bistånd för våldsutsatta 

kvinnor. Syftet med detta är att verksamheter som Nexus fungerar som en stärkande länk för 

de våldsutsatta att enklare få rätt till bistånd på grund av särskilda skäl. Socialarbetarna på 

socialtjänsten hävdar däremot att de inte vet någonting om andra verksamheter och 

myndigheter som polisen, sjukhus eller andra behandlingskliniker har tillräcklig kompetens 

för att hjälpa eller hänvisa vidare de våldsutsatta kvinnor de stöter på.  

 

På Nexus i Uppsala menade den ena intervjupersonen att samverkan mellan Nexus och 

socialtjänsten inte är helt komplett, då socialtjänsten inte har få mycket kunskap om Nexus 

och att endast två socialsekreterare är specialiserade på ämnet våldsutsatta kvinnor. Den andra 

intervjupersonen yttrade sig annorlunda; 

 

“Här i Uppsala har kvinnoboendet SIRI tidigare funnits, och vi har byggt upp samverkan med 

socialtjänsten, främst inom försörjningsstöd där man kommit överens om att göra undantag 

för våldsutsatta kvinnor som behöver ekonomiskt bistånd. Det samarbetet funkar väldigt bra 

och vi ringer till jouren och det löser sig snabbt.” 

 

Men de båda intervjupersonerna från Nexus nämner däremot att samverkan med 

socialtjänsten fungerar bra främst inom försörjningsstöd. Eftersom många våldsutsatta 

kvinnor ofta är i behov av ekonomiskt stöd har man byggt upp samarbetet med handläggarna 

för att de utsatta kvinnorna snabbare ska få hjälp eftersom att det annars är en lång process 

innan man blir beviljad ekonomiskt stöd. Samarbetet kan dock bli svårt när det finns 

handläggare som inte har någon kännedom om Nexus. Därför försöker man upplysa 

handläggare om deras verksamhet genom informationsträffar.  Den andra Intervjupersonen 

hävdade däremot att det råder så många ämnen som ska tas upp, och att det inte ofta blir tid 

över för ämnen som våld i nära relationer. 
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5.3 Samsyn inom samverkan 

Samtliga intervjupersoner från kvinnofridsorganisationerna samt socialtjänsten i både Uppsala 

kommun och Östersund menar att för god samverkan krävs det god information om vad 

vardera myndighet eller verksamhet arbetar med. Det krävs goda kunskaper i området, och 

goda kontinuerliga kontakter för att flera enheter eller verksamheter skall kunna samarbeta 

med gemensamma frågor. Denna brist antyder intervjupersonerna från Uppsala socialtjänst;  

 

”Den generella kompetensen kring våldsutsatta kvinnor bör höjas bland handläggarna på 

socialtjänsten” 

 

Samtliga intervjupersoner nämnde även problematiken som uppstår i mindre samt större 

kommuner. De var överens om att en nackdel i större kommuner var de uppdelade enheterna 

på socialtjänsten, där samtliga enheter inte har större medvetenhet om hur respektive enhet 

arbetar. Problematiken råder där för att de olika enheterna styrs av sekretess vilket hindrar 

samverkansarbetet mellan enheter och myndigheter. De menar att i mindre kommuner kan det 

eventuellt finnas snabbare beslutsvägar, för ärenden i behov av akut bostad. För en våldsutsatt 

kvinna i akut behov av bostad kan det finnas risk att kvinnan på grund av bostadsbrist, kan bli 

tvungen att flytta långt från sin hemkommun. 

 

Intervjupersonerna från Nexus yttrar sig i frågan och förklarar att nyexaminerade socionomer 

som börjar arbeta inom barn och ungdomsutredningar har oftast ett stort ansvar med mycket 

arbete, vilket gör att man inte har tid eller kunskap kring stöd och hjälp till våldsutsatta 

kvinnor. Enligt intervjupersonerna har de lagt märke till att unga socionomer behöver mer 

erfarenheter för att kunna förstå de olika formerna av våld och hur man ska bemöta 

våldsutsatta.  

5.4. Geografiska skillnader 

Eftersom Jämtlands län består av många mindre byar med flertals mil till närmaste socialtjänst 

verkar projektet Centrum mot våld för att stödja och hjälpa de våldsutsatta i både Östersund 

samt resterande områden i länet. Detta för att underlätta för de invånare i mindre byar som av 

olika skäl inte kan söka hjälp i sin hemkommun. Med detta fortsätter intervjupersonen från 

centrum mot våld i Östersund att yttra sig om läget; 
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”Det finns kvinnor som av olika anledningar inte kan söka hjälp i sin hemkommun, kanske för 

att byn är så liten att grannen eller svägerskan jobbar på socialtjänsten och då vill man inte 

söka hjälp där” 

 Så för att stödja och hjälpa andra utsatta i kommuner runt Östersund arbetar Centrum mot 

våld med att verksamma för dessa kvinnor som av olika anledningar inte har möjlighet att 

söka hjälp där de själva bor. 

”En del byar är så små och så långt ut att de kan ha flera mil, eller några timmars resa till 

närmaste socialkontor”. 

På grund av denna medvetenhet hjälper Centrum mot våld även de utsatta i andra kommuner 

att få hjälp och stöd i Östersund, då bidrar de med resor fram och tillbaka till Östersund för 

besöken samt arbetar med att gå ut och informera att hjälpen finns att söka även där.  

På Centrum mot våld menar de att det kan förekomma att våldsutsatta kvinnor inte har något 

annat val än att flytta till andra län för att få tillgång till en skyddad bostad. 

Större kommuner som Uppsala kan medföra både fördelar och nackdelar för våldsutsatta 

kvinnor som söker hjälp. En nackdel är att större kommuner har mer uppdelade avdelningar i 

flera enheter som försörjningsstöd, bostadssociala frågor, barn och ungdomsenheten samt 

vuxenenheten. Problematiken råder där för att de olika enheterna styrs av sekretess vilket 

hindrar samverkansarbetet mellan enheter och myndigheter. Vidare förklarade även 

intervjupersonerna från socialtjänsten i Uppsala fler fördelar och nackdelar med större och 

mindre kommuner; 

 

“En fördel i en större kommun kan vara att det är lättare att ”gömma” en våldsutsatt person. 

Lättare att vara anonym. Fördelen med en mindre kommun kan kanske vara att det finns fler 

bostäder tillgängliga”. 

 

De menar att i större kommuner som Uppsala är det enklare att vara anonym. Nackdelen är 

dock att sådana kommuner har stor bostadsbrist.  

 

På Nexus menade intervjupersonerna att problematiken för hjälp och stöd i en större stad 

många gånger kan bero på bostadsbrist. I en kommun som Uppsala är det därför svårt att få 
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tag på fasta bostäder eller skyddsboenden. Därför kan det vidare råda att Uppsala kommun 

oftare får ta hjälp av län runt om i landet för att få tillgång till en bostad för en våldsutsatt 

kvinna. Vidare menar de även att anonymiteten kan vara en förutsättning när man söker hjälp 

i en större stad, då det blir enklare att ”gömma” sig. I mindre städer är befolkningen mer 

välbekant med varandra vilket kan hindra en våldsutsatt kvinna till att söka hjälp eller 

försvåra anonymiteten. 

5.5 Stöd och hjälp 

Verksamheterna arbetar aktivt med att hjälpa våldsutsatta kvinnor, eller kvinnor som lever 

under hot till en tryggare miljö eller bostad. Det kan ske i form av akutbostäder, hemliga nya 

bostäder eller skyddsboende. 

På Centrum mot våld i Östersund är ett stort fokus att göra de våldsutsatta kvinnorna 

medvetna om våldet. De menar att på så sätt kan man få kvinnorna att vilja söka ytterligare 

hjälp och ta till fler åtgärder. Som rutin har verksamheten två olika cirklar de visar, en cirkel 

om behandlar och kartlägger makt eller maktbeteende, samt en cirkel som visar sex olika 

typer av våld i nära relationer. Detta är då fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, latent, försummelse 

samt materiellt våld. 

”En del som kommer hit vet ju inte om att de blivit utsatta för exempel ekonomiskt våld eller 

psykiskt våld och då får dem veta det, det blir som att peka ut vart problemet är”. 

Denna information ges för att kunna ge de utsatta en konkret verklighetsuppfattning om vad 

som egentligen är våld. Därför är målet att få dem själva komma till insikt med deras beslut 

och ställa upp för dem genom vägledning till vart de kan finna hjälp och stöd.  

”En gång mötte jag en kvinna som varit på akuten med en annan kvinna för fysiska skador, 

när läkarna misstänkte att hon blivit våldsutsatt, ifrågasatte dem problemet framför vad de 

trodde var en väninna, i efterhand visade det sig att hon var i en parrelation med kvinnan som 

var med henne och att det var hon som utsatt henne för våld”. 

Det är lätt att yrkesverksamma som stöter på våldsutsatta kvinnor tar för givet att en 

våldsutsatt kvinna blivit utsatt av en manlig partner. Faktum är att medvetenheten bör öka 

kring att det inte alltid är en manlig partner som utsätter en kvinna för våld. Detta skapar 

problematik både på socialtjänsten och andra myndigheter. Detta bör uppmärksammas mer då 
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det skapar problematik för en våldsutsatt att söka hjälp när myndigheter har antydningar kring 

stereotypa förhållanden. 

Socialtjänsten i Uppsala kommun arbetar inte med stöd och hjälpverksamhet för våldsutsatta 

kvinnor. Istället står de för myndighetsutövning i form av ekonomiskt bistånd eller 

bostadssamordning åt de våldsutsatta i behov. Istället är detta ett ansvar som verksamheter 

som Nexus arbetar med. 

 

På Nexus är de medvetna om att under första skedet av kontakten med de våldsutsatta, 

förklara vad begreppet våld i nära relationer innebär. Detta utav samma anledning som 

Centrum mot våld, att göra de utsatta medvetna om våldet och behovet av hjälp och stöd för 

att skapa motivation och vilja till hjälp. 

 

På nexus är stöd och hjälp tillgänglig dygnet runt för att kunna ge hjälp och stöd till kvinnan 

så effektivt som möjligt.  

 

“Vi arbetar lite annorlunda jämfört med andra kommuner eftersom att vi på Nexus är vi 

tillgängliga dygnet runt, kvinnorna får hjälp snabbt här och behöver inte sitta i flera veckor 

för att få hjälp.” 

6. Resultatdiskussion  

6.1 Genus och klasskillnader 

Ekonomiska förutsättningar har visat sig ha en inverkan på våldsutsatta som söker hjälp. 

Kvinnor med högre ekonomisk status använder sig mer sällan av hjälp som skyddat boende än 

kvinnor med mindre ekonomiska förutsättningar. Istället för att vara en börda för familjen 

eller vänner väljer oftast de kvinnorna med mindre ekonomiska förutsättningar, att söka hjälp 

i form av skyddat boende eller boende på annan ort (Cattaneo & DeLoveh, 2008). Som nämnt 

ovan stöter man mindre ofta på män som är i behov av skyddar boende, dessa fall domineras 

istället av kvinnor. Vidare förklarar de även att en del kvinnor får flytta långt för tillgång till 

skyddat boende på grund av platsbrister i närliggande stad eller kommun. Cattaneo & 

DeLoveh menar att ekonomiska förutsättningar avgör vilken hjälp man söker, och att 

skyddsboenden mestadels används av medelklassens kvinnor. Detta avgör en klassfråga, då 
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kvinnor med bättre ekonomiska förutsättningar inte är i behov av detta (Cattaneo & DeLoveh, 

2008). Då det råder boendebrist och många som är i behov av skyddsboende tvingas flytta 

långt på grund av platsbrister leder det tillstörre konsekvenser för kvinnor med mindre 

ekonomiska förutsättningar. 

 

Kvinnor har alltid setts som det könet som är underordnat mannen. Männen ses som något 

starkt och självständigt i en överordnad roll. Kvinnan ses däremot som en omhändertagande, 

känslofull, underordnad karaktär (Gemzöe, 2002). Man menar vidare på socialtjänsten i 

Uppsala att det kan vara lättare att gömma en våldsutsatt kvinna i en större stad eller kommun, 

och att anonymiteten blir säkrare. Vidare framkommer det även att de väldigt sällan stöter på 

en man som blivit våldsutsatt, speciellt då han är i behov av skyddsboende. Vidare kan man 

då göra tolkningar om att fenomenet inte alltid leder till konsekvenser för de våldsbenägna 

männen. Gemzöe menar att kvinnan är det underordnade könet (Gemzöe, 2002). När våld 

blivit en normal del av vardagen ses det inte heller längre som ett avvikande beteende 

(Heimer & Sandberg, 2008). Genusteoretiska förklaringar på könsmaktsordningen verkar 

överensstämma med verkligheten då de flesta som tvingas fly från våldsamma relationer är 

kvinnor. Man arbetar även på så vis att gömma de våldsutsatta kvinnorna, vilket är i större 

fokus än konsekvenser för de våldsbenägna männen. 

6.2 Geografiska perspektiv 

Peek-Asa et.al., beskriver att förekomsten av våld mot kvinnor på landsbygden är ett mer 

utbrett och vanligare problem än vad det är i storstäder (Peek-Asa et.al., 2011). I Uppsala 

kommun arbetar socialtjänsten och nexus enbart med våldsutsatta i Uppsala kommun medan 

man i Östersunds kommun arbetar inom hela Jämtlands län. I länsstyrelsens rapport framgår 

det att den geografiska belägenheten påverkar kvinnor att söka hjälp på grund av avståndet 

(Länsstyrelsen, Östergötland, 2006). En förutsättning för att nå ut och hjälpa våldsutsatta 

kvinnor på landsbygden är tillgängligheten till förebyggande tjänster samt utökade resurser 

(Peek-Asa., et.al., 2011). Östersund kommun har på så vis tagit sig ansvaret att arbeta med 

utsatta kvinnor i resterande länet på grund av medvetenheten om tillgänglighetsbristen på 

landsbygden. 

 

Enligt en rapport från länsstyrelsen har mindre kommuner mer kontroll på invånarna. Den 

sociala kontrollen gör det svårt att vara anonym i kontakten med socialtjänsten och 
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kvinnofridsverksamheterna.  Detta leder därför till att en del kvinnor tvekar mer innan de 

söker hjälp (Länstyrelsen Östergötland, 2006). Intervjupersonerna på Centrum mot våld tror 

att man inte söker hjälp i sin hemkommun på grund av svårigheterna med anonymitet. I 

Länsstyrelsens rapport framgår det att det är svårare med anonymitet i en mindre stad 

(Länstyrelsen Östergötland, 2006).  Uppsala kommun förklarar att de anser att det är lättare 

att ”gömma sig” i en storstad. 

 

6.3 Samverkan 

För att samverkan ska fungera mellan myndigheter på diskursiv nivå är det av stor vikt att 

samtliga berörda myndigheter bedömer problematiken för gemensamma fall på samma vis. 

Det är viktigt att samtliga berörda myndigheter har en gemensam utgångspunkt för 

fenomenet. En faktor som kan leda till problematik på diskursiv nivå ligger även hos 

myndighetspersoners kunskapsbas kring ämnet som ger svårigheter att korrekt tolka 

problemet (Flygare & Johansson, 2009). 

Centrum mot våld har regelbundna samverkansmöten med berörda myndigheter kring arbetet 

med våldsutsatta kvinnor. Då de geografiskt utspridda områdena över Jämtlands län kan vara 

påtagligt arbetar man regelbundet med att involvera andra myndigheter och kommuner där 

socialtjänsten i Östersund och främst Centrum mot våld har en ledande roll. I Uppsala kan 

samarbetet med andra myndigheter bli svårartat, för att underlätta detta försöker man 

informera handläggare på socialtjänsten om arbetet med våldsutsatta med informationsträffar. 

Detta problem uppstår då det ofta börjar nya handläggare på arbetsplatserna, vilka har mindre 

kunskap och erfarenhet kring våldsutsatta kvinnor. På Nexus styrker dem i intervjun att de 

informationsträffar som äger rum, berör de flesta ämnen myndigheter arbetar med gemensamt 

och att det därför inte finns så mycket tid och rum att diskutera fenomenet våld i nära 

relationer. 

 

Med tanke på att samverkansmötena fungerar bra för socialtjänsten Östersund och Centrum 

mot våld kan man tolka det goda samarbetet som en god samverkan på diskursiv nivå. Därför 

de som Flygare & Johansson syftar på har en god kunskapsbas, arbetsfördelning och 

gemensamma mål och värderingar, vilket är grunder för en god samverkan på diskursiv nivå 

(Flygare & Johansson, 2009). Eftersom Uppsala kommun inte har lika stor kunskapsbas på 
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grund av regelbundet nya handläggare samt färre informationsträffar påverkar detta 

förutsättningarna för en god samverkan. 

Behandlingar och social vård för klienter styrs av regelverk i form av olika ramlagar som 

exempelvis SoL. Dessa regelverk tyder på vilken myndighet som ansvarar för respektive 

område, vilket kan komma ivägen för en god samverkan mellan myndigheter. Ett problem 

man stöter på under juridisk nivå är ofta olika tolkningar av lagarna (Flygare & Johansson, 

2009). 

 

I Uppsala kommun är en nackdel för detta att socialtjänsten är uppdelad i flera enheter. 

Eftersom alla enheter och myndigheter styrs av sekretess kan inte alla berörda enheter ta del 

av information av gemensamma fall. En annan faktor inom Uppsala kommun är att det inte 

råder några skriftliga rutiner kring intern samverkan. De hävdar även att socialtjänsten inte 

arbetar med något annat än myndighetsutövning, det är istället Nexus som fungerar som stöd 

och hjälp till de våldsutsatta. I Östersunds kommun råder det däremot inte lika många olika 

enheter. I Östersund fungerar Centrum mot våld på liknande vis som Nexus. De står som stöd 

och hjälp verksamhet för våldsutsatta. 

Regelverk kan påverka en god samverkan mellan myndigheter angående fall eller vilken 

myndighet som ansvarar för respektive delar (Flygare & Johansson, 2009). Dessa svårigheter 

syns ofta i Uppsala kommun då många enheter är uppdelade och det råder sekretess dem 

emellan. Däremot arbetar Östersunds kommun mer internt vilket inte leder till lika mycket 

hinder på grund av sekretess. Däremot har de båda städerna använt Nexus samt Centrum mot 

våld som en verksamhet till att överta ansvaret för att verka som stöd och hjälp till de 

våldsutsatta kvinnorna. 

 

På organisatorisk nivå kan ett problem innebära att en del uppdrag lämpas över på en annan 

verksamhet på grund av resursbrister. Här uppstår även problem som kan leda till att klienten 

bollas mellan olika verksamheter. Finns det ingen struktur eller handlingsplan kring vem som 

gör vad, kan detta även leda till att verksamheter bedömer situationer annorlunda (Flygare & 

Johansson, 2009). 

 

Verksamheterna Centrum mot våld och Nexus arbetar med att främja för våldsutsatta kvinnor 

genom hjälp och stöd. Socialtjänsten står för myndighetsutövning medan de andra 
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verksamheter agerar som stöd och hjälp.  

Då Flygare och Johansson förklarar att bollning mellan verksamheter och myndigheter kan 

vara något problematiskt då en del uppgifter lämpas över på andra verksamheter (Flygare & 

johansson, 2009), kan denna problematiska skildring ses som aktiv där Nexus och Centrum 

mot våld övertar en del uppgifter i arbetet mot våldsutsatta kvinnor. 

 

På interpersonell nivå kan det förekomma problematik om att klienten av olika anledningar 

inte vill söka hjälp eller ha kontakt med olika verksamheter (Flygare & Johansson, 2009). 

Jämtland består av många små byar runt omkring länet med ibland flera mil till närmaste 

socialtjänst, eller mindre byar där man har privat kontakt med handläggarna på socialtjänsten. 

Därför verkar Centrum mot våld i Östersund som en länk ut till dessa byar. Anonymiteten i 

mindre samhällen är svårare än i de större. De arbetar även aktivt med att informera om vad 

våld i nära relationer innebär och i vilka former det kan förekomma. Därför kan man tyda att 

Centrum mot våld arbetar aktivt för att dessa faktorer på interpersonell nivå inte ska 

förekomma som ett hinder för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp, genom att nå ut till de som 

bor längre bort från samhället. Detta är enligt Flygare & Johansson en viktig faktor för att 

klienter enklare ska söka hjälp samt vilja ha kontakt med verksamheterna (Flygare & 

Johansson, 2009). 

 

På individuell nivå kan problem uppstå hos klienten, som brist på motivation till hjälp. Detta 

handlar ofta om att klienten inte är medveten om problemen (Flygare & Johansson, 2009). 

På båda verksamheterna Centrum mot våld och Nexus arbetar man på så vis att man vid första 

eller andra mötet förklarar innebörden av våld i nära relationer. Många kvinnor vet inte att de 

blivit utsatta för våld fören de får redogjort för sig vad för olika typer av våld det finns och 

vad det innebär.  

Då motivation till hjälp är en viktig faktor för att vara aktiv i hjälp och stöd verksamheter är 

det viktigt att vara medveten om sina problem och dess innebörd (Flygare & Johansson, 

2009). 

 

Här kan man därför se att de båda verksamheterna är medvetna om behovet att göra klienten 

medveten om sitt problem. Då man redogör för de våldsutsatta vad våld i nära relationer 

innebär bör det verka som en främjande faktor till uppsökande av vidare hjälp och stöd.  
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Kunskap gör det möjligt för olika yrkesverksamma personer att förstå de olika formerna av 

våld, samt hur man ska bemöta en våldsutsatt person (Länsstyrelsen Östergötland, 2006). 

Socionomer behöver även förbättra sin kunskap inom strategier på lokal, statlig och nationell 

nivå för att utveckla och förbättra hjälpen till utsatta kvinnor (Krantz, Garcia-Moreno, 2005). 

Handläggarna på socialtjänsten i Östersund säger sig ha goda översiktskunskaper kring 

våldsutsatta kvinnor, dock färre handläggare med specialkompetens. På socialtjänsten i 

Uppsala kommun anses den generella kompetensen bland socialsekreterare förbättras. Nexus 

upplyser dessutom att nyexaminerade socionomer behöver mer erfarenheter kring 

våldsutsatta. Ibland har handläggare ingen kännedom om Nexus, därför styr verksamheten 

upp informationsträffar.   

 

För att förstå de olika formerna av våld behöver yrkesverksamma personer kunskap kring 

våldsutsatta kvinnor (Länsstyrelsen, Östergötland, 2006) I Uppsala och Östersunds kommun 

har socialtjänsten enbart generell kunskap kring våldsutsatta kvinnor. Judi & Sur menar att 

socionomstudenter behöver mer utbildning kring våldsutsatta kvinnor för att öka 

medvetenheten kring problematiken för att utvecklas och förbättra hjälpen till utsatta kvinnor 

(Postmus & Ah Hahn, 2007). 

6.4 Organisation, integration och makt 

Horisontell integration används för att undersöka kommunikation och hur denna kan 

förbättras, ett vanligt fenomen för hinder i kommunikation handlar om organisationers skilda 

uppdrag, professionella förutsättningar samt lagstiftningar (Eliasson, 2010). Socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret att verka för våldsutsatta kvinnor och detta är förutbestämt genom lagar 

och bestämmelser. Centrum mot våld arbetar på uppdrag av socialtjänsten i Östersund och 

Nexus i Uppsala påvisar behov av förbättrande samverkan krävs för att på bästa sätt kunna 

verka för de våldsutsatta. Båda verksamheterna antyder vikten av tät samverkan och främst på 

Nexus i Uppsala berättar de att samverkan borde förbättras för att ge bästa möjliga stöd och 

hjälp och att detta kan bero på den stora mängden av olika enheter på socialtjänsten. Detta kan 

ge tydliga skildringar i en horisontell integration. Där det även i Uppsala påvisar hinder i 

samverkan som sker på grund av dålig kommunikation och skilda uppdrag.  

 

Skilda målsättningar, olika ekonomiska intressen och oklar ansvarsfördelning tyder på låg 

grad av integration (Grape, 2006). Uppsala socialtjänst har många olika enheter som ansvarar 
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för olika områden, inget område har direkt ansvar för våldsutsatta kvinnor. Det är istället 

verksamheten Nexus som arbetar för att främja för de våldsutsatta och socialtjänsten har olika 

enheter som står för bland annat boendestöd eller ekonomiskt bidrag. Trotts att lagar tydliggör 

att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för våldsutsatta kvinnor tydliggör 

intervjupersonerna att det främst är kvinnofridsorganisationerna som handlar för detta 

agerande. Detta kopplas till låg grad av integration då det råder oklar ansvarsfördelning och 

skilda målsättningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Då Centrum mot våld har en tätare 

samverkan med socialtjänsten och bättre kontakt kan tolkningar göras att det blir enklare att 

samarbeta med en mindre socialtjänst där det förekommer färre enheter och samtliga 

professioner arbetar med samtliga uppdrag. Då Centrum mot våld även arbetar på uppdrag av 

socialtjänsten kan man tydligt se att det finns en plan för ansvarsfördelningen och 

målsättningarna för detta, vilket höjer graden av integration. 

 

Politiska influenser inom organisationsteori tydliggörs inom byråkratiskt styre. Då de utövas 

efter skriftliga strukturer i form av rättslig makt där det är lagar som styr arbetet (Morgan 

1999). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för våldsutsatta kvinnor och det är ramlagar och 

skriftliga bestämmelser som tydliggör dessa. Vilket blir ett konkret exempel på de politiska 

influenser som tydliggörs inom organisationsteorin. Med detta sagt kan man förstå vikten av 

socialtjänstens insolvens i arbetet med våldsutsatta kvinnor och samverkan med berörande 

myndigheter. Då makten kommer uppifrån i hierarkin kan man förstå att de myndigheter som 

kommer och ligger över och under varandra i hierarkin inom ett visst område kräver 

bestämmelser som utformar arbetet på bästa sätt. 

 

Inom byråkratiskt styre behöver man se efter hur man kan utforma arbetet som förväntas 

utifrån de lagar och regler som finns (Morgan, 1999). Intervjupersonerna på Nexus hade 

skilda meningar om samverkan med socialtjänsten som i detta fallet är byråkratin. En splittrad 

socialtjänst i Uppsala kommun tyder på sämre funktioner i samverkansarbetet. Den ena 

intervjupersonen menade att på samverkansmöten har man inte tid att diskutera arbetet med 

våldsutsatta för det förekommer många andra ämnen som prioriteras. Man kan då göra 

kopplingar till att tydligare bestämmelser krävs i de större kommunerna för att kunna utforma 

det arbete som förväntas utifrån de bestämmelser och lagar som finns. 
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7. Diskussion 
 

Inom den diskursiva nivån på samverkan är det av stor vikt att myndigheter berörande ett 

specifikt ämne har samma utgångspunkter, mål och värderingar i arbetet med en viss 

problematik. Därför krävs det en god kunskapsbas, samt att man gör liknande bedömningar 

och utgår ifrån samma värdegrunder för att samtliga berörda korrekt skall kunna tolka ett 

problem (Flygare & Johansson, 2009). Med denna utgångspunkt kan man se att en större 

kommun som Uppsala har svårigheter med samverkan på den diskursiva nivån. Detta 

framkommer i studien ha sin grund i att enheterna i större städer har större omsättning bland 

personalen, då det kommer regelbundet nya handläggare till arbetsplatserna. De flesta nya 

handläggare på socialtjänsten har ofta ingen större kunskapsbas för våldsutsatta kvinnor. Det 

framkommer i studien att kvinnofridsverksamheterna är medvetna om detta problem och 

anordnar informations och samverkans möten mellan olika myndigheter. Däremot omfattar en 

sådan stor stad många olika typer av problematik som bör diskuteras, vilket ofta gör att ämnet 

våldsutsatta kvinnor inte får rum. På så vis belyser studien vikten av prioritering av ämnet, 

både i form av kunskapsbelysning och på samverkansmötena.  

 

På den juridiska nivån kan man se tydliga svårigheter i större städer med fler enheter, där 

sekretessen kommer i vägen för information av gemensamma fall. Därför bör detta ses över 

för att underlätta samverkan mellan myndigheterna i gemensamma fall.  

 

Myndigheter som överlåter uppgifter till andra myndigheter eller verksamheter tillför 

uppdelade uppdrag av gemensamma fall. Vidare leder detta till fler myndigheter för klienten  

att vara aktiv i (Flygare & Johansson, 2009). Denna problematik framlyses i studien som ett 

långvarigt problem då ideella verksamheter för kvinnofrid övertagit arbetet för våldsutsatta 

kvinnor. Socialtjänstens ansvar belyses i 5 kap. 11 § SoL; 

 ”Socialtjänsten skall verka för den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp”.  

Socialtjänsten skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att ändra sin situation”. 

Medvetandet har successivt ökat bland handläggarna på socialnämnden men 

kvinnofridsorganisationer ansvarar fortfarande för hjälp och stöd för de våldsutsatta 
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kvinnorna. Detta faktum medför att klienter bollas mellan verksamheter som utför 

myndighetsutövning samt verksamheter för hjälp och stöd för situationen, Detta är faktorer 

som kan påverka motivationen till att söka hjälp, då det medför svårigheter samt flera 

myndigheter att hålla koll på då samtliga myndigheter och verksamheter ansvarar för olika 

delar av ärendet. Denna skildring kan även påverka arbetet för våldsutsatta kvinnor på en 

interpersonell nivå, vilket enligt Flygare och Johansson innebär att klienter av olika 

anledningar inte vill söka hjälp eller vara involverad i verksamheter (Flygare & Johansson, 

2009). 

Geografiska belägenheter påverkan våldsutsatta kvinnor att söka hjälp på grund av avståndet 

som kan förekomma mellan boende och socialtjänst eller kvinnofridsverksamheter 

(Länsstyrelsen, Östergötland, 2006). Man kan se att Jämtlands län och Östersund är medvetna 

om detta problem och försöker förebygga detta genom att nå ut till våldsutsatta kvinnor på 

landsbygden. Detta görs för att underlätta för dem i sökandet av hjälp där anonymitets 

svårigheter kan förekomma i mindre byar eller de långa avstånd som förekommer mellan 

boenden och socialtjänst. Detta har i studien framkommit som ett bra utfall i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor.  

 

En annan skildring som framkommer i studien är våldsutsatta kvinnor ur ett 

normaliseringsperspektiv. Då könsmaktsskillnader alltid förekommit i samhället kan man se 

tydliga symptom att detta överrensstämmer med verkligheten. Man kan även fråga sig om 

arbetssättet med våldsutsatta kvinnor sker utifrån ett normaliseringsperspektiv, då 

förebyggandet kan ses som ett medberoende av problemet på samhällsnivå. Den våldsutsatta 

kvinnan är den som tvingas fly och problemet fokuseras mer utifrån att stödja kvinnan samt 

ge hjälp till skyddade boendet eller i värsta fall flyttar som omfattar många mil i sträckor. När 

man arbetar med våldsutsatta kvinnor berörs mer sällan problemet utifrån den som utför 

våldet. Feder, Al,el. Menar att det är viktigt att involvera beslutsfattare, skolor, samhällen, 

familjen och yrkesverksamma för att tillsammans bidra till förändring av våldet mot kvinnor  

(Feder, Levant & Dean, 2007). Detta fenomen som preventionsarbete för våld mot kvinnor 

har författarna tolkat som en av de mindre delarna i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
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8. Förslag på fortsatt forskning 
 

Socialtjänsten och kvinnofridsorganisationer arbetar aktivt inom myndighetsutövning samt 

som hjälp och stöd för våldsutsatta kvinnor. En paragraf som tydliggör socialtjänstens ansvar 

är;  

5 kap. 11 § SoL”Socialtjänsten skall verka för den som utsatts för brott och dennes anhöriga 

får stöd och hjälp. Socialtjänsten skall härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att ändra sin situation”. 

 

Studien påvisar vikten av samverkan mellan berörda myndigheter men det råder i dagsläget 

mindre forskning kring ämnet för hur myndigheterna på bästa sätt ska kunna samverka i 

praktiken för att ge bästa möjliga stöd och hjälp till de våldsutsatta. Därför är möjlighet till 

fortsatt forskning för hur socialtjänsten kan upprätthålla dessa bestämmelser av stor vikt för 

framtida socionomer. Vidare ser vi möjlighet till ytterligare forskning i ämnet som berör 

möjligheter till hjälp på grund av geografiska förutsättningar. Främst ser vi anledning till 

ytterligare forskning i ämnet för att ge ökad kunskap och medvetande för de som arbetar inom 

kvinnofrid, både på kvinnofridsverksamheter och myndigheter. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor till socialtjänsten/Nexus/CMV  

 

1. Hur arbetar ni med våldsutsatta kvinnor?  

 

2. Vad finns det för stöd ni kan erbjuda de våldsutsatta och hur mycket av den hjälp ni 

kan erbjuda är av andra verksamheter? 

3. Arbetar ni endast med våldsutsatta kvinnor inom kommunen? Finns det något speciellt 

samarbete med grannkommuner eller är det fritt för alla att söka hjälp hos er? 

4. Kan ni se någon skillnad på hur ni arbetar med våldsutsatta gentemot andra 

kommuner?  I sådana fall vad?  

5. Hur ser ert samarbete ut? Finns det några brister med er samverkan mellan 

Nexus/CVM och socialtjänsten? Vad kan ni göra för att förbättra samverkan mellan 

er?  

6. Tror du att ni samt andra myndigheter har tillräcklig kunskap kring våld i nära 

relationer? 

7. Hur arbetar ni med att nå ut till de våldsutsatta samt vad kan göras bättre? 

8.  Har ni någon speciell metod eller arbetssätt för att nå ut till våldsutsatta? 

9. Vad har er personal för kunskap och utbildning kring våld och våldsutsatta? 

10. Har andra myndigheter tillräcklig kunskap om våldsutsatta kvinnor för att kunna 

hänvisa dem att söka hjälp? Ex, sjukvården, behandlingskliniker, polisen. 

11. Finns det tydlig information till allmänheten om hur man söker hjälp? 

 

12. Har ni några speciella metoder ni följer i ert möte med de utsatta? 

 

13. Anser du att det finns några brister i ert arbete för att stödja våldsutsatta kvinnor?  

 

14. Vi gör en studie där vi jämför Östersunds kommun och Uppsala kommun i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor. Tror du det finns några nackdelar/fördelar med att söka 

hjälp i en stor respektive mindre stad? 

 

 


